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Stark avslutning på året trots ett tufft marknadsklimat –
Micro Systemation redovisar en försäljningstillväxt på 28
% för helåret.
Perioden:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Nettoomsättningen ökade med 28 % till 63,8 Mkr (50,0).
Rörelseresultat blev 22,8 Mkr (23,1).
Resultatet efter finansiella poster och skatt minskade till 17,4 Mkr (23,4) då
bolaget nu betalar full skatt.
Resultat per aktie blev 0.98 kr (1,32).
Eget kapital per aktie vid periodens slut var 2,62 kr (2,28).
Rörelsemarginalen var 36 % (46).
Kassaflödet från den löpande verksamheten blev 22,0 Mkr (18,2).
Likvida medel inklusive kortfristiga placeringar var vid periodens slut 43,4
Mkr (33,1).
Bolaget har sålt och levererat 542 (702) nya .XRY startpaket och 935 (675)
uppdateringar har gjorts.
Förnyelsegraden på .XRY var 79 % under året
Bolaget har sålt och levererat 249 XACT licenser under perioden
Styrelsen föreslår årsstämman att besluta om utdelning av 0,65 kronor per
aktie för räkenskapsåret 2008.
Detta är Micro Systemations första bokslutskommuniké som är upprättad i
enlighet med International Financial Reporting Standards – IFRS.
Jämförelsetalen för 2007 är omräknade.

Fjärde kvartalet
•
•
•
•

Nettoomsättningen ökade till 23,3 Mkr (18,2). Rörelseresultatet minskade
till 8,7 Mkr (9,4).
Bolaget har sålt och levererat 127 (275) nya. .XRY startpaket och 321 (260).
licenser ar förnyats av de 284 licenser som löpte ut under perioden.
Förnyelsegraden på .XRY var 83 %.
Bolaget har sålt och levererat 99 XACT system.

VD:s kommentar
2008 blev ännu ett starkt år för Micro Systemation, med god tillväxt och bra lönsamhet.
Årets stora händelse var lanseringen av en ny produkt, XACT. Nu kan vi, som enda
leverantör, erbjuda en totallösning inom mobile forensics. Under hösten har vi även tagit
ett fastare grepp om den för oss så viktiga USA-marknaden.
Det sista kvartalet brukar vara starkast för oss. 2008 utgör inget undantag, trots att det har
sammanfallit med vad som sagts vara den värsta lågkonjunkturen sedan 1930-talet. Micro
Systemations försäljning har under året vuxit med 28 procent, från 50 miljoner kronor 2007
till 64 miljoner kronor. Rörelseresultatet blev 22,8 miljoner kronor då bolaget har skalat upp
organisationen gradvis det senaste året och därmed ökat kostnadsmassan.
Vår första produkt .XRY har blivit en de-facto standard för att snabbt och enkelt säkerställa
bevis i mobiltelefoner. Nya avancerade XACT hjälper utredaren att tränga djupare i
mobiltelefonen och att till och med kunna få ut raderad information, vilket är hett eftertraktat.
Det ger oss en unik marknadsposition genom att vi nu kan leverera både fysisk och logisk
läsning i en snyggt paketerad produktsvit.
Tack vare att vi nu har alla delarna kan vi även erbjuda våra kunder certifiering på en
helhetsmetod som är kriminaltekniskt rättssäker. Det gör att vi kör ifrån våra konkurrenter.
Idag är vi utan tvekan bäst i klassen på det vi gör vilket många kunder kan intyga. Därför är
vår ambition att fortsätta växa genom att ta marknadsandelar. Det är även vår uppfattning att
marknaden som helhet växer trots att vissa myndigheters budgetar krymper i det rådande
marknadsklimatet.
Ny och större plattform
Under 2007 växte vi så det knakade, kanske i snabbare takt än vad organisationen långsiktigt
var byggd för att klara. En huvuduppgift under det gångna året har därför varit att etablera en
starkare organisatorisk plattform. Vår kraftiga tillväxt kräver att vi – med högsta kvalitet –
kan möta en stigande efterfrågan på våra produkter och ha resurser att bearbeta befintliga och
potentiella kunder över hela världen.
En fastare etablering i USA är strategisk för oss eftersom det är vår potentiellt sett största
marknad. Under 2008 svarade den amerikanska marknaden för totalt ca 12 miljoner kronor av
vår omsättning. Det kan bli betydligt mer. Vårt dotterbolag registrerades i maj och under
hösten arbetade vi med att fördjupa relationerna med federala myndigheter, tull, polis och
skattemyndigheter. Nu i februarislår vi upp portarna till vårt amerikanska kontor.
Mer än 92 procent av Micro Systemations produktion går på export. Vi har 2008 investerat i
en CMDA-basstation, vilket möjliggör en snabbare utveckling av telefoner för stora
marknader som USA och Indien. Förutom USA-etableringen har vi anställt en person i
Spanien som även ansvarar för försäljningen i Portugal och Latinamerika. Vi har nyanställt
lokal kapacitet i England, Skottland och Irland och vi överväger att anställa även i Australien.
Med bra kassaflöde och en stark likviditet har vi handlingsfrihet och möjlighet att investera
för expansion. Konjunkturläget har gjort det lättare att rekrytera kompetent personal. Att

bolaget är internationellt, dynamiskt och, inte minst, ekonomiskt starkt är också
framgångsfaktorer när vi ska attrahera den bästa personalen.
Glädjande nog har vi lyckats få in många nya och bra personer i verksamheten. Vi har nästan
dubblerat antalet utvecklare, vi har förstärkt med en marknadschef och rekrytering av en
finanschef pågår. Vi har även effektiviserat och gjort en översyn av samtliga leverantörer,
vilket har inneburit att vi har stärkt banden med färre men mer strategiska leverantörer som vi
kan arbeta med på ett bättre sätt och som kan växa tillsammans med oss.
Vi har en affärsmodell som rätt nyttjad ger trygg och kontinuerlig tillväxt utan stora inbyggda
fluktuationer. Ca 47 procent av fjolårets omsättning utgörs av repetitiva intäkter,
huvudsakligen i form av förnyade licenser för .XRY och SIM id-Cloner. Kunder som får
tillgång till kontinuerliga uppdateringar av produkterna, utbildning och support förnyar oftast
sina licenser
Ständiga produktförbättringar
Vi gör kontinuerliga produktförbättringar och har kontroll över hela produktionen, samtliga
konstruktioner och verktyg ägs och kontrolleras av Micro Systemation. Kvalitet är ett
nyckelord och för våra kunder är det otroligt viktigt då de jobbar i en mycket krävande miljö –
där rätt metodik kan vara avgörande.
Utbildningarna är av högsta klass. 2008 levererade vi över 300 utbildningsplatser.
Allteftersom efterfrågan ökar har fler lärare certifierats. Vi har idag diplomerade lärare
utspridda i följande länder
• Sverige
• England
• Tyskland
• Schweiz
• USA
• Australien
• Sydafrika
Redan 2008 genomfördes schemalagda utbildningar i England, Tyskland och Sverige, och
antalet länder med schemalagda utbildningar kommer utökas under 2009. Vi har även knutit
en engelsk leverantör till oss som blir vår strategiska utbildningspartner och ser till att
utbildningar genomförs runt om i världen.
Vinstmarginalen har sjunkit något vilket har två huvudorsaker. Dels kostar det att expandera,
bygga upp en starkare plattform och etablera verksamhet utomlands. Dels har konkurrensen
hårdnat och marknaden nått en viss mognad vilket gör att marginalen per produkt pressas. Vi
går in i 2009 med fortsatt stark tilltro till den marknad på vilken vi verkar och känner att
bolaget är väl rustat för fortsatt kraftfull expansion.

Solna i februari 2009

JOEL BOLLÖ, VD

Marknad
Det allmänna marknadsklimatet har försämrats under året. Under det fjärde kvartalet var
orderingången dock god bland annat efter att vi lanserat ett mycket attraktiv uppgradering för
befintliga .XRY användare till att omfatta även XACT. Bolaget märker av försvagningen av
det allmänna ekonomiska läget i första hand genom att flera av våra kunder får minskade
anslag till investeringsbudgeten. Bolaget bedömer att nyförsäljningen kommer att vara fortsatt
svagare än normalt under början av 2009. Glädjande nog konstateras att befintliga kunder i
stor utsträckning uppgraderar sina licenser, vilket bolaget tolkar som att MSAB erbjuder
kvalitets- och prismässigt konkurrenskraftiga produkter.
Geografiskt noterar vi att i Europa växer efterfrågan på mer avancerade produkter som XACT
samtidigt som konkurrensen ökat för .XRY. I Nordamerika är det väldigt hög andel CDMAtelefoner som beslagtas även om GSM-systemet tar marknadsandelar, och där är MSAB
fortfarande inte bredast när det gäller telefonstöd. Takten som man byter ut telefonerna är
heller inte så hög som tidigare bedömningar pekat på. MSAB levererar produkter till
samhällsorgan som polis, tull och militär och bolagets bedömning är att behovet hos dessa
kunder kommer vara fortsatt stort även om det pratas om vissa besparingar. Bolaget arbetar
med att förstärka marknads/försäljnings- och utvecklingsorganisationerna för att kunna arbeta
mer aktivt mot kunderna och fortsatt tillhandahålla det starkaste produktalternativet.
Etableringen av dotterbolag med försäljningskontor i USA fortgår som planerat och syftar till
att stärka bolagets ställning på en mycket viktig marknad.
Medarbetare
Micro Systemation hade vid utgången av räkenskapsåret 32 anställda (23), redovisat som
heltidstjänster. Under 2008 har möjligheterna att rekrytera kvalificerad arbetskraft avsevärt
förbättrats och bolaget har nyanställt 13 personer bara sedan september. 4 personer har lämnat
företaget under perioden. Medelantal anställda under räkenskapsåret var 27 personer.
Händelser efter räkenskapsårets slut
Under januari har MSAB registrerat ett dotterbolag i England. Syftet är att stärka vår position
och att komma närmare våra största kunder – en säljare är redan igång med England som bas.
Orderingången under början av året har varit god. Nya bundlingspaket har gjort det förmånligt
för kunderna att komplettera .XRY med XACT och SIM id-cloner och gjort det möjligt att
köpa fler .XRY-licenser till reducerat pris.

Kommenterar till resultatutvecklingen
Intäkter & Resultat
Koncernens totala intäkter för perioden uppgick till 63,8 Mkr (50,0) Ökningen beror främst på
fortsatt hög förnyelsegrad för .XRY samt den lyckade lanseringen av XACT. Rörelseresultatet
blev 22,8 Mkr (23.1). Rörelsemarginalen blev 36% (46). Den minskade rörelsemarginalen
beror framför allt på ökade personalkostnader vilket är i enlighet med den planerade
förstärkningen av hela organisationen. Bolaget anpassas för en fortsatt expansiv tillväxt.
Kostnader
Rörelsens kostnader under perioden uppgick till 41,0 Mkr (27,0), varav personalkostnaderna
utgjorde 21,7 Mkr (14,3). Övriga externa kostnader uppgick till 10,8 Mkr (6,3). Vi har under
året stärkt organisationen väsentligt på alla områden. Bolagets övriga kostnader uppstår

främst i takt med våra ökade aktiviteter, deltagande på mässor, resor, och övrig
marknadsföring. En del av de ökade kostnaderna är konsultkostnader, då de flesta av
utbildarna är kontrakterade konsulter. I takt med att allt fler utbildningar levereras ökar också
kostnaderna för dessa.
Finansiering & Likviditet
Bolagets finansiella ställning är fortsatt mycket god – det egna kapitalet uppgick vid
rapportperiodens slut till 60,7 Mkr (52,0). Bolagets likvida medel var 23,9 Mkr (14,5).
Dessutom har bolaget placerat 19,4 Mkr (18,6) i en räntefond Soliditeten uppgick till 76,4 %
(77,8). Under rapportperioden har utdelning om 11,5 Mkr utbetalats.
Kassaflöde
Kassaflödet från rörelsen var fortsatt mycket starkt och uppgick under perioden till 22,0 Mkr
(18,2). Det totala kassaflödet var 9,4 Mkr (18,0).
Finansiella poster
I finansiella intäkter ingår avkastning från räntefond samt valutakursvinster.
Räntekostnaderna belastas av valutakursförluster under Q1 i främst GBP & Euro. Bolaget
arbetar aktivt med att minska valutakursrisker som uppstår löpande i verksamheten.

Redovisningsprinciper
Rapporten har upprättats enligt IAS 34 Delårsrapportering.
Denna bokslutskommuniké är den första som Micro Systemation har upprättat i enlighet med
International Financial Reporting Standards (IFRS). Tidigare, som följd av att Micro
Systemation inte utgjort en koncern och därmed enligt svensk lagstiftning inte får följa IFRS,
har bolaget rapporterat enligt Årsredovisningslagen (Årl) och Rådet för finansiell rapportering
RFR 2.1. Detta innebär att bolagets tidigare tillämpade redovisningsprinciper så långt möjligt
inom ramen för svensk lagstiftning överensstämmer med IFRS varför inte några väsentliga
skillnader identifierats mellan tidigare tillämpade redovisningsprinciper och IFRS.
Övergångsdatum till IFRS har fastställts till den 1 januari 2007. Övergången till IFRS
redovisas i enlighet med IFRS 1 Första gången IFRS tillämpas. Huvudregeln i IFRS 1 kräver
att ett bolag tillämpar samtliga IFRS standards retroaktivt vid fastställande av
öppningsbalansen enligt IFRS.
Övergången till IFRS har inte medfört någon väsentlig påverkan på Micro Systemations
historiska räkenskaper. Övergången till IFRS kan dock komma att påverka den framtida
redovisningen avseende internt upparbetade immateriella tillgångar (utgifter för utveckling).
Enligt IFRS skall, om vissa kriterier är uppfyllda, utgifter för utveckling aktiveras och
redovisas som en immateriell tillgång. Enligt Micro Systemations nuvarande principer
kostnadsförs samtliga utgifter för utveckling löpande. Övergången till IFRS påverkar också
Micro Systemations redovisning av finansiella instrument. Enligt IFRS skall finansiella
instrument redovisas till verkligt värde. Vidare kommer tilläggsupplysningarna i
årsredovisningen att öka som följd av införandet av IFRS.
Moderbolaget upprättar sin redovisning enligt Årsredovisningslagen och Rådet för finansiell
rapportering 2.1 Redovisning för juridiska personer.

Risker och osäkerhetsfaktorer
Affärsverksamhet är alltid förknippad med en mängd olika risker. Nedan redovisas de risker
som för närvarande uppfattas av bolaget som de mest betydande.
–

Den finansiella turbulens som pågår över hela världen riskerar att påverka våra kunders
köpbeteende på ett negativt sätt.

–

Exponeringen i olika valutor avser framförallt försäljning i GBP, USD och Euro.
Kronans värde i förhållande till berörda valutor fluktuerar ibland väsentligt vilket
medför osäkerhet att förutsäga framtida intäkter i svenska kronor. Bolaget har ca 80
procent av kostnaderna i kronor.

–

Konkurrensen om kunderna hårdnar och bolaget jobbar ständigt med
produktförbättringar och paketeringar för att kontinuerligt tillgodose våra kunders
önskemål om att ha tillgång till de bästa verktygen.

–

Den tekniska utvecklingstakten och lanseringstakten av nya och mer avancerade
mobiltelefoner ställer allt större krav på utvecklingsresurserna.

Utdelning
Styrelsen föreslår årsstämman att besluta om aktieutdelning på 0,65 kronor per aktie, totalt
11.5 Mkr.

Årsstämma
Årsstämma äger rum torsdagen den 7 maj kl 18.00. Plats meddelas senare via bolagets
hemsida. Kallelsen kommer att offentliggöras via pressmeddelande och kungöras i Post och
Inrikes tidningar samt i Svenska Dagbladet.

Nominering av styrelseledamöter
I enlighet med den förnyade upplagan av Svensk kod för bolagsstyrning kommer Micro
Systemation från och med 2009 ha en valberedning. Valberedningen kommer fortsättningsvis
väljas av ordinarie bolagsstämma. För att efterleva regelverket har styrelsen för tiden fram till
nästa ordinarie bolagsstämma tillsatt en valberedning bestående av advokat Lennart
Järvengren (ordförande), Cecilia Stegö Chilò samt Henrik Tjernberg. Valberedningens
uppgift är att ta fram förslag till stämmoordförande, styrelse, styrelseordförande, styrelse- och
revisorsarvoden samt förslag till valberedningsförfarande.
Ytterligare information om valberedningens arbete kommer att publiceras på bolagets
hemsida.
Aktieägare som vill lägga fram förslag till valberedningen kan göra det via e-post till
valberedning@msab.com

Transaktioner med närstående
I enlighet med det som tidigare meddelats har den ägarandel om 45 procent som VD haft i
USA- bolaget nu reglerats så att Micro Systemation övertagit denna andel. Micro Systemation
AB äger nu samtliga utestående aktier i MSAB Inc. Någon ersättning för denna transaktion
har ej utgått. Förhållandet mellan moder- och dotterbolag kommer att regleras i ett separat
avtal som är under utarbetande. I övrigt har inga transaktioner med närstående förevarit som
är ovanliga till sin karaktär eller omfattning.

Redovisning av förnyelsegrad
Micro Systemation kommer fortsättningsvis att redovisa antal licenser som gått ut men ej
uppdaterats under rapportperioden. Skälet är att bolagets hittillsvarande modell att redovisa
förnyelsegrad blir missvisande då produkterna tillhandahålls i flera olika kombinationer.

Kommande rapporttillfällen
Delårsrapport Q1
Halvårsrapport
Niomånadersrapport
Bokslutskommuniké

17 april 2009
21 augusti 2009 - revisorsgranskad
23 oktober 2009
5 februari 2010

Denna rapport samt tidigare ekonomiska rapporter och pressmeddelanden finns på bolagets
hemsida www.msab.com.

Frågor angående rapporten ställs till:
VD Joel Bollö, tel 08-739 02 70, e-mail: joel.bollo@msab.com

Micro Systemation (MSAB) är marknadsledande leverantör av system för bevissäkring ur mobila enheter. Den
egenutvecklade produkten .XRY som lanserades 2003 gör det möjligt att snabbt avläsa information i
mobiltelefoner. Produkten är framtagen i samarbete med svenska polismyndigheter. Den 2008 lanserades
produkten XACT som läser fysisk data som sedan kan analyseras för att även kunna visa information som tagits
bort från enheten.
MSAB grundades 1984 och sedan den 1 december 1999 noteras B-aktien i Micro Systemation på NGM Equity`s
aktielista.

Styrelse och VD försäkrar att delårsrapporten ger en rättvisande översikt av moderbolagets
och koncernens verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och
osäkerhetsfaktorer som moderbolaget och de företag som ingår i koncernen står inför.
Stockholm i februari 2009
Henrik Tjernberg
Styrelseordförande

Jan-Olof Backman
Styrelseledamot

Joel Bollö
Verkställande direktör

Örjan Gatu
Styrelseledamot

Jan Klingspor
Styrelseledamot

Koncernens resultaträkning i sammandrag

jan-dec 2008
12 mån

jan-dec 2007
12 mån

okt-dec 2008
3 mån

okt-dec 2007
3 mån

63 818

50 028

23 279

18 202

-35
-8 241
-10 758
-21 727
-216
-40 977

-144
-6 141
-6 266
-14 288
-130
-26 969

-272
-3 568
-3 423
-7 263
-86
-14 612

83
-1 873
-2 068
-4 858
-36
-8 752

Rörelseresultat

22 841

23 059

8 667

9 450

Finansiella intäkter
Finansiella kostnader
Resultat efter finansiella poster

3 098
-1 652
24 287

546
-68
23 537

1 725
-201
10 191

401
0
9 851

Skatt

-6 891

- 117,

-1 337

- 117

Periodens resultat

17 396

23 420

8 854

9 734

Hänförligt till:
Innehavare av andelar i moderföretag
Minoritetsintresse

17 396
-

23 420
-

8 854
-

9 734
-

Belopp i Tkr
Rörelsens intäkter
Rörelsens kostnader
Förändring varulager
Handelsvaror
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar

Resultat per aktie (före och efter utspädning) kr

0,98

1,32

0,50

0,55

Antal utestående antal aktier (före och efter utspädning)

17 720 000

17 720 000

17 720 000

17 720 000

Genomsnittligt antal utestående aktier (före och efter utspädning)

17 720 000

17 720 000

17 720 000

17 720 000

Koncernens balansräkning i sammandrag
Belopp i Tkr

2008-12-31

2007-12-31

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar

Omsättningstillgångar
Färdiga varor och handelsvaror
Kundfordringar
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader
och upplupna intäkter
Räntefond
Likvida medel

SUMMA TILLGÅNGAR

1 402
1 402

517
517

938
11 558
661

972
16 462
374

2 721
19 481
23 904
59 263

595
18 568
14 510
51 481

60 665

51 998

46 353

40 471

1 578
1 578

-

2 794
977

1 205
205
455

8 963
12 734

9 662
11 527

60 665

51 998

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Långfristiga skulder
Uppskjuten skatt

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Aktuella skatteskulder
Övriga skulder
Upplupna kostnader och
förutbetalda intäkter

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

Noter till den finansiella rapporten
1. Förutsättningar vid upprättande av koncernens finansiella rapport

Delårsrapporten har upprättats enligt IAS 34 ”Delårsrapportering”.
2. Ändrade redovisningsprinciper

Detta är Micro Systemations första helårsrapport som är upprättad i enlighet med
International Financial Reporting Standards – IFRS. Jämförelsetalen för 2007 är
omräknade.

Förändringar i koncernens eget kapital i sammandrag

Belopp i Tkr
Ingående balans
per 1 januari 2007

Eget kapital
hänförligt till
Övrigt tillskjutet Omräknings- Balanserade moderföretagets Minoritets Summa eget
Aktiekapital
kapital
reserv
vinstmedel
ägare
intresse
kapital

3 544

Periodens resultat
Summa redovisade
intäkter och kostnader
för 2008

31 806

-

- 18 299

17 051

13 687

13 687

-

17 051
-

-

-

-

23 420

23 420

Utgående balans
per 31 december 2007

3 544

31 806

-

5 121

40 471

-

40 471

Ingående balans
1 januari 2008

3 544

31 806

-

5 121

40 471

-

40 471

4

-

4

Valutakursdifferenser
Summa transaktioner
redovisade direkt i
eget kapital
Periodens resultat
Summa redovisade
intäkter och kostnader
för 2008

-

-

-

-

Upplösning av
reservfond
Utdelning
Utgående balans
per 31 december 2008

-

-

3 544

13 687

4

-

4

17 396

4
17 396

-

4
17 396

4

17 396

17 400

-

17 400

11 518

-

- 11 518

46 353

0

46 353

11 518

20 288

-

13 687

11 518
- 11 518

4

22 517

-

Koncernens kassaflödesanalys i sammandrag

jan-dec 2008
12 mån

jan-dec 2007
12 mån

Kassaflöde från den löpande verksamheten
före förändringar i rörelsekapital
Förändring i rörelsekapital

17 864
4 149

23 554
-5 338

Kassaflöde från den löpande verksamheten

22 013

18 216

Förvärv av materiella anläggningstillgångar

-1 101

-210

Kassaflöde från investeringsverksamheten

-1 101

-210

Utbetald utdelning
Förvärv fondandelar

-11 518
0

0
-18 568

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

-11 518

-18 568

9 394

-562

Likvida medel vid periodens början

14 510

15 072

Likvida medel vid periodens slut

23 904

14 510

Belopp i Tkr

Periodens kassaflöde

Nyckeltal
Soliditet, % 1)
Antal aktier vid periodens utgång
Resultat per aktie, SEK 2)
Eget kapital per aktie, SEK 2)

1)
2)

Eget kapital i förhållande till summa tillgångar
Beräknat på antal aktier vid periodens slut

76,4%
77,8%
17 720 000 17 720 000
0,98
1,32
2,62
2,28

Moderbolagets resultaträkning i sammandrag

Belopp i Tkr
Rörelsens intäkter
Nettoomsättning
Rörelsens kostnader
Förändring varulager
Handelsvaror
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Avskrivning av materiella anläggningstillgångar

Rörelseresultat
Resultat från finansiella investeringar
Ränteintäkter och liknande resultatposter
Räntekostnader och liknande resultatposter
Resultat efter finansiella poster

jan-dec 2008
12 mån

63 818

50 028

35
- 8 241
- 10 601
- 21 392
- 216
- 40 485

- 144
- 6 141
- 6 266
- 14 288
- 130
- 26 969

23 333

23 059

3 088
- 1 652

-

24 769

Bokslutsdispositioner
Avsättning till periodiseringsfond

- 6 000

Skatt

- 5 313

Periodens resultat

jan-dec 2007
12 mån

13 456

546
68
23 537

-

117
23 420

Moderbolagets balansräkning i sammandrag
Belopp i Tkr

2008-12-31

2007-12-31

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Inventarier
Finansiella anläggningstillgångar
Aktier utländska dotterföretag
Omsättningstillgångar
Varulager
Färdiga varor och handelsvaror
Fordringar
Kundfordringar
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader
och upplupna intäkter
Räntefond
Kassa & bank

SUMMA TILLGÅNGAR

1 306
1 306

517
517

6
6

-

938

972

11 558
2 628

16 462
374

2 721
19 481
22 476
59 802

595
18 568
14 510
51 481

61 114

51 998

3 544
20 288
23 832

3 544
31 806
35 350

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Bundet fritt eget kapital
Aktiekapital (17 720 000 aktier)
Reservfond
Fritt eget kapital
Balanserad vinst eller förlust
Periodens resultat

5 121
13 456
18 577

-

18 299
23 420
5 121

42 409

40 471

Obeskattade reserver

6 000

0

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Skatteskulder
Övriga skulder

2 766
977

1 205
205
455

8 962
12 705

9 662
11 527

61 114

51 998

Upplupna kostnader och
förutbetalda intäkter

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

